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PROTOKÓŁ NR XX/2012 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 22 LUTEGO 2012r. 

 

Miejsce obrad: Sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 AD. 1. XX Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 

Grzywnowicz słowami: „Otwieram XX Sesję Rady Gminy zwołaną na podstawie art. 20 ust. 

3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie.”              

Następnie Przewodniczący powitał Radnych oraz pozostałych zgromadzonych.                    

Na posiedzeniu obecnych było czternastu Radnych- nieobecny Radny Mirosław Szymanek, 

obrady były prawomocne (lista obecności stanowi załącznik nr 1. do niniejszego protokołu). 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

a. Druk nr 1- zmian w budżecie gminy na rok 2012- dyskusja, podjęcie uchwały; 

b. Druk nr 2- zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie  

na lata 2012- 2025 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

c. Druk nr 3 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej                       

dla Powiatu Kołobrzeskiego- dyskusja, podjęcie uchwały; 

d. Druk nr 4 – o zmianie uchwały w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2012r  

– dyskusja, podjęcie uchwały. 

3. Dyskusja w sprawie wniosku złożonego przez „Zdrojowa Invest” Sp. z o.o.                         

w Kołobrzegu, o wyrażenie zgody na używanie nazwy miejscowości Ustronie Morskie  

jako znaku towarowym inwestycji „Boulevard”. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 AD. 2. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ: 

a. Druk nr 1- zmian w budżecie gminy na rok 2012- przedstawił Wójt Gminy. 

 Wójt stwierdził, że dzisiejsza sesja jest nietypowa, niemniej pojawiają się nowości, 

które należy w szybkim tempie rozstrzygnąć. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

dotyczy przede wszystkim spraw związanych z budową ul. Polnej. Starostwo Powiatowe 

rozstrzygnęło przetarg na wspomnianą inwestycję. Okazało się jednak, że ostateczna kwota 
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wykonania jest większa o 92.000 zł niż zaplanowana. Po konsultacji ze Skarbnik Gminy 

Ustronie Morskie oraz Starostą Powiatu postanowiono, iż inwestycję należy realizować 

ponieważ nie ma gwarancji, że kolejny przetarg będzie miał niższe kwoty. Uzgodniono,             

iż Gmina Ustronie Morskie dołoży do planowanej wcześnie kwoty 40.000 zł.  

Kolejna sprawa dotyczy ubezpieczenia mienia, w tym dróg gminnych. 

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Pani Magdalena Kołosowska poinformowała 

zebranych, iż stawki ubezpieczenia znacznie wzrosły. Gmina ma obowiązek ubezpieczenia 

mienia. Po ogłoszonym konkursie wpłynęły trzy oferty: 

1) Firma INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Szczecin – kwota brutto 

189.886,04 zł 

2) Państwowy Zakład Ubezpieczeń  PZU Szczecin – kwota brutto 148.992 zł 

3) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Koszalin – kwota brutto 354.192 zł. 

Najniższą ofertę złożyło PZU z kwotą 148.992 zł i ta firma została wybrana                                   

na ubezpieczyciela. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat. 

Wójt Gminy stwierdził, że są to koszty ubezpieczenia także samochodów OSP. 

Skarbik Gminy poinformowała, iż ostatnia umowa w sprawie ubezpieczenia mienia zawarta 

była przed trzema latami, przez ten okres nie były podnoszone stawki ubezpieczenia. 

Wójt Gminy poruszył kolejną sprawę, która dotyczy zmian w budżecie. Dotyczy to działu 

obrona cywilna, a kwota wynosi 300 zł. Środki te muszą być zabezpieczone na zwrot kosztów 

dojazdu na kwalifikację wojskową. Dotychczas nikt z tej formy nie korzystał, ale w budżecie 

te środki muszą się znaleźć. 

Kolejną sprawą poruszoną przez Wójta Gminy była informacja w sprawie przesunięcia 

między paragrafami kwoty 2000 zł z zakupu paliwa na rzecz Policji na fundusz wsparcia.  

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych.  

Uchwała Nr XX/138/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 została podjęta 

jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b. Druk nr 2 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie  

na lata 2012- 2025 przedstawiła Skarbnik Gminy. 

DYSKUSJA- BRAK. 
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Głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych.  

Uchwała Nr XX/139/2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Ustronie Morskie na lata 2012- 2025 została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c. Druk nr 3  - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych.  

Uchwała Nr XX/140/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej                       

dla Powiatu Kołobrzeskiego została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

d. Druk nr 4 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2012r 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiana dotyczy rachunku bieżącego. W celu zachowania 

bieżącej płynności finansowej należy zwiększyć rachunek bieżący – debet -  z kwoty 1 mln zł 

na kwotę 1.300.000 zł 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych.  

Uchwała Nr XX/141/2012 o zmianie uchwały w sprawie uchwalania budżetu gminy                   

na 2012 r.  została podjęta jednogłośnie – 14 głosów „za”. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

AD. 3. DYSKUSJA W SPRAWIE WNIOSKU ZŁOŻONEGO PRZEZ „ZDROJOWA INVEST”                

SP. Z O.O. W KOŁOBRZEGU, O WYRAŻENIE ZGODY NA UŻYWANIE NAZWY MIEJSCOWOŚCI 

USTRONIE MORSKIE  JAKO ZNAKU TOWAROWYM INWESTYCJI „BOULEVARD”. 

 Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz poinformował zebranych, iż wpłynął      

do Rady Gminy wniosek Firmy ZDROJOWA INVEST w sprawie wyrażenia zgody                    

na używanie nazwy miejscowości Ustronie Morskie w znaku towarowym inwestycji 

BOULEVARD (kserokopia wniosku stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
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Radca Prawny Urzędu Gminy Pani Agnieszka Jakierowicz  zaznaczyła, iż  taka zgoda nie jest 

wymagana, gdyż nazwy miast i miejscowości są dobrem powszechnym i nie stanowią 

zastrzeżonego znaku towarowego. Każda firma i podmiot mogą używać nazwy miejscowości. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że chodzi tu o intencję Rady i władz gminy oraz wolę 

mieszkańców dla tej inwestycji, ich przychylność. 

Wójt Gminy zaznaczył, że inwestycja będzie promowana zarówno w Polsce jak i zagranicą,             

a używanie nazwy miejscowości przez firmę jest dla nas bardzo korzystne, będzie promocją 

Gminy Ustronie Morskie. Wójt zwrócił się z prośbą do radnych o wyrażenie intencji  

o sprzyjaniu działań prowadzonych przez przedsiębiorstwo. 

Radna Irena Krawczyk powiedziała, że jest to wyjątkowa lokalizacji i wyjątkowa inwestycja. 

Wnioskuje, aby zaproponować firmie żeby zrobiła coś na rzecz gminy, np. budowa jednego 

zejścia na plażę, albo placu zabaw dla dzieci. 

Radca Prawny Pani Agnieszka Jakierowicz poinformowała, że gmina nie może składać takich 

propozycji, tym bardziej nie może być mowy o formalnej umowie, ewentualnie negocjacje  

z przedsiębiorstwem. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, iż intencja radnej jest bardzo dobra, ale gmina nie może 

czerpać korzyści. W pierwszej kolejności możemy wyrazić swoje poparcie, niech inwestują,  

najpierw zasiejmy a później zbierajmy. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada nie podejmuje w przedstawianej sprawie 

uchwały, może tylko wyrazić wolę przychylenia się do złożonego wniosku, poparcia                   

dla prowadzonej inwestycji. Nie ma natomiast mowy o czerpaniu jakichkolwiek korzyści. 

Wójt Gminy stwierdził, że radny Basarab słusznie zauważył, że w chwili gdy ktoś chce 

inwestować to powinien liczyć na wsparcie i pomoc ze strony samorządu. Nie ma mowy                

o wymuszaniu żadnych korzyści. Prośba o wsparcie dla gminy nie może mieć miejsca, byłoby 

to wręcz korupcjogenne i władze gminy nigdy do tego nie dopuszczą. Firma jest gminie 

przychylna. Powstał problem ze ścieżką rowerową, gdzie kilka spraw było źle zaplanowanych 

i wykonanych, był zły podział geodezyjny. Trwają negocjacje w tej sprawie. Wójt prowadzi 

także rozmowy z Urzędem Morskim odnośnie zabezpieczenia brzegu morskiego poprzez 

palowanie oraz budowy zejść na plażę. Wójt także na bieżąco monitoruje inwestycję 

prowadzoną przy ul Nadbrzeżnej, oby przyniosła ona gminie wymierne efekty. 

Radny Marek Rojek uważa, że proponowanie „coś za coś” to bardzo zły pomysł.                     

Sama sugestia prac na rzecz gminy jest już korupcją. 

Radny Andrzej Basarab uważa, że przede wszystkim należy zmienić klimat i obraz Ustronia 

Morskiego aby przyciągnąć bogatych klientów. Obecnie już nie wystarczy pokój z łazienką, 

standardy są coraz wyższe. Będą skargi, trudno. Nie można patrzeć przez pryzmat zazdrości 

czy nienawiści. Podstawą jest cierpliwość, jest to droga do sukcesu. Podobnie jak Pan 

Szymanek nie może publicznie proponować np. Firmie „BURKO”, że zostanie zmieniony 

plan zagospodarowania w zamian, aby zrobili coś dla Ustronia. 
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Radna Irena Krawczyk stanowczo zaprzeczyła tej wypowiedzi. Stwierdziła, że Pan 

Szymanek, nieobecny na dzisiejszej sesji,  nigdy nie powiedział, że zmieni się plan dla kogoś. 

Nigdy nie padły takie słowa. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że był to luźny pomysł odnośnie zmian planu 

zagospodarowania. Skoro w związku ze zmianą tego planu samorząd poniesie straty to firma 

mogłaby przekazać środki na cel publiczny. Należy pamiętać, że nowe inwestycje powinny 

powstawać bez szkody dla mieszkańców. Następnie Przewodniczący zwrócił się do radnych   

z propozycją przegłosowania stanowiska Rady w sprawie używania nazwy miejscowości                

w znaku towarowym inwestycji BOULEVARD.  W głosowaniu nad stanowiskiem Rady 

udział wzięło 13 radnych, nieobecny z powodu wyjazdu służbowego na posiedzenie Grupy 

Rybackiej, radny Marek Iwańczyk 

Rada Gminy w Ustroniu Morskim opiniuje pozytywnie używanie nazwy miejscowości              

w znaku towarowym inwestycji BOULEVARD – decyzja jednogłośna  - 13 głosów „za”. 

Inne sprawy 

 Radna Irena Krawczyk zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy                   

czy ul. Kościuszki na okres sezonu letniego będzie zamknięta? 

Wójt Gminy stwierdził, iż nie dopuszcza możliwości, aby ta droga w sezonie letnim była 

niedrożna. Jest ustalony front robót, przejezdność będzie. 

 Wójt Gminy korzystając z okazji chciałby wyjaśnić parę spraw, które są 

poruszane przez mieszkańców, np. sprawa zatrudnienia informatyka w GOK Ustronie 

Morskie. Nie jest prawdą, że informatyk został przyjęty na umowę o pracę.  

Sekretarz Gminy Pan Tomasz Grobla poinformował zebranych, że obsługa informatyczna 

Gminnego Ośrodka Kultury prowadzona jest na podstawie umowy- zlecenia. Obsługuje 

zarówno GOK jak i bibliotekę. Poprzednio każda instytucja miała swojego informatyka. 

Wynagrodzenie za obsługę rozliczane jest kwartalnie. Sekretarz dodał, że to rozwiązanie 

pozwoliło na znaczne zmniejszenie kosztów. 

 Druga sprawa jaką poruszył Pan Sekretarz to sprawa uruchomienia biura 

podawczego. Osobę do jego obsługi – Panią Annę Wandzik,  można było zatrudnić poza 

konkursem, gdyż jest to zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego innego pracownika– Pani 

Kingi Kurkowskiej. W związku z powyższym pozostają zaoszczędzone środki z funduszu 

płac. 

Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do zebranych, aby pytać gdy są jakieś niejasności, dochodzić 

do źródeł informacji w Urzędzie. Wójt stwierdził, że powie nawet najgorszą prawdę. 

 Radna Anna Britzen zwróciła się z prośbą do władz gminnych,                               

aby w posiedzeniach Komisji uczestniczyli albo Wójt Gminy, albo Sekretarz Gminy.                 

Pada wiele pytań, na które Wójt mógłby odpowiedzieć i wyjaśnić sprawę od ręki. 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że jest wiele różnych codziennych spraw do załatwienia, nie zawsze 

czas pozwala na obecność na Komisji. Niemniej jednak jeżeli będą jakieś sprawy problemowe 

to prosi o wcześniejsze zgłoszenie, o informację, iż jego obecność jest konieczna. Dodatkowo 

Wójt zwrócił się do Przewodniczących Komisji, aby posiedzenia Komisji planowali,                  

albo w uzgodnieniu z Wójtem, albo Sekretarzem, albo z Kierownikiem Referatu Panią Magdą 

Kołosowską. 

 AD. 4. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zamknął XX Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie.  

 

Czas trwania posiedzenia: 13
00

-13
55

. 

 

 

Protokołowała 

Ewa Oksenfeld 


